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Dia da 
semana 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

2 aulas L.P. Compreensão em 
leitura 

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, 
notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, dentre 
outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as 
convenções dos gêneros e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Livro Ápis de língua portuguesa 
páginas 87 e 88, celular, 
internet, lápis, borracha e 
interação.  

L.P. Oralidade 
pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de 
aula 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Celular, internet, computador e 
interação. 

1 aula GEO. Território, redes e 
urbanização 

(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e 
analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais 
provocadas pelo seu crescimento. 

Livro Ápis Interdisciplinar 
páginas 54 e 55, celular, 
internet, lápis, borracha, 
interação. 

2 aulas MAT. Comparação e ordenação 
denúmeros racionais 
narepresentação decimal 
e nafracionária utilizando 
a noçãode equivalência 

(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos 
(representações fracionária e decimal), relacionando-os a 
pontos na reta numérica. 

Caderno, régua, lápis, borracha, 
celular, internet e interação. 

MAT. Comparação e ordenação 
denúmeros racionais 
narepresentação decimal e 
nafracionária utilizando a 
noçãode equivalência 

(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos 
(representações fracionária e decimal), relacionando-os a 
pontos na reta numérica. 

Caderno, régua, lápis, borracha, 
celular, internet e interação. 

 
 

2 aulas MAT. Problemas: multiplicação 
edivisão de números 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e 
divisão com números naturais e com números racionais cuja 

Caderno, celular, lápis, borracha, 
internet e interação. 
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3ª 

racionaiscuja 
representação decimal é 
finita por números naturais 

representação decimal é finita (com multiplicador natural e 
divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 

MAT. Problemas: multiplicação 
edivisão de números 
racionaiscuja 
representação decimal é 
finita por números naturais 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e 
divisão com números naturais e com números racionais cuja 
representação decimal é finita (com multiplicador natural e 
divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 

Caderno, celular, internet, lápis, 
borracha e interação. 

1 aula L.P. Oralidade 
pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de 
aula 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Celular, internet, computador e 
interação. 

2 aulas CIÊN. Propriedades físicas 
dos materiais 

(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que 
evidenciem propriedades físicas dos materiais – como 
densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a 
forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas 
(dureza, elasticidade etc.), entre outras. 

Materiais diversos para 
experimento, celular, internet e 
interação. 

CIÊN. Propriedades físicas 
dos materiais 

(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que 
evidenciem propriedades físicas dos materiais – como 
densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a 
forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas 
(dureza, elasticidade etc.), entre outras. 

Materiais diversos para 
experimento, celular, internet e 
interação. 

 
4ª 

 
 
 
 
 
1h 40 m 

Educação Fisica 

Ginastica geral  
 
Brincadeiras e jogos populares 
do Brasil e do mundo  
Brincadeiras e jogos de matriz 
indígena e africana. 

(EF35EF07) Planejar e utilizar estratégia para resolver desafios na 
execução de elementos básicos de apresentações coletivas de 
ginastica geral, reconhecendo as potencialidades e os limites do 
corpo e adotando procedimentos de segurança . 
 
(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar , na 
escola e fora dela , brincadeiras e jogos populares do Brasil e do 
mundo, incluindo aqueles de matriz indígenas e africanas, e demais 
praticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços 
públicos disponíveis. 

Exposições de vídeos e audio 
explicativos das 
atividades,equilíbrio e coordenação 
motora.  
Material reciclável e alternativos  .... 

 Arte Artes Visuais / Elementos de (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes Informações sobre paisagem 
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1h e 40m 

linguagem 
 
Música / Materialidades 
 
Música / Notação e 
registro musical 

visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.) 
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no 
próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em 
objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da 
música e as características de instrumentos musicais variados. 
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não 
convencional (representação gráfica de sons, partituras criativas 
etc.), e reconhecer a notação musical convencional. 
 

sonora, vídeo de 4’33” de John Cage 
interpretado por William Marx, 
perguntas. Notação de sons da 
paisagem sonora de casa em tabela. 

50 m 
Inglês  

 
Greetings  (Review) ; 
Numbers   

Saber falar e escrever de forma correta os cumprimentos,  com 
explicativo;  Indicação de vídeo , etc habilidades em formar e 
escrever frases.                                Aprender novos vocábulos.                   
Saber falar  e escrever  números .   

Atividades diversificadas, 
principalmente ilustrativas (PDF); 
Livro didático; Texto  

     

5ª 

2 aulas L.P. Estratégia de leitura Habilidade: (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos 
textos lidos. 

Caderno, lápis, borracha, 
internet, celular,  

L.P. Oralidade 
pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de 
aula 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Celular, internet, computador e 
interação.  

3 aulas MAT. Problemas: adição e 
subtração de números 
naturais e números 
racionaiscuja 
representação decimal é 
finita 
Problemas: multiplicação 
edivisão de números 
racionaiscuja 
representação decimal é 
finita por números naturais 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração com números naturais e com números racionais, 
cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e 
divisão com números naturais e com números racionais cuja 
representação decimal é finita (com multiplicador natural e 
divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 

Livro Nosso livro de matemática 
página 69, lápis, borracha, 
celular, internet e interação. 

MAT. Problemas: adição e 
subtração de números 
naturais e números 
racionaiscuja 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração com números naturais e com números racionais, 
cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 

Livro Nosso livro de matemática 
página 69, lápis, borracha, 
celular, internet e interação. 
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representação decimal é 
finita 
Problemas: multiplicação 
edivisão de números 
racionaiscuja 
representação decimal é 
finita por números naturais 

algoritmos. 
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e 
divisão com números naturais e com números racionais cuja 
representação decimal é finita (com multiplicador natural e 
divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 

MAT. Problemas: adição e 
subtração de números 
naturais e números 
racionaiscuja 
representação decimal é 
finita 
Problemas: multiplicação 
edivisão de números 
racionaiscuja 
representação decimal é 
finita por números naturais 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e 
subtração com números naturais e com números racionais, 
cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e 
divisão com números naturais e com números racionais cuja 
representação decimal é finita (com multiplicador natural e 
divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos. 

Livro Nosso livro de matemática 
página 69, lápis, borracha, 
celular, internet e interação. 

6ª 

2 aulas L.P. Construção do 
sistema alfabético/ 
Convenções da 
escrita 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas 
de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, 
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o 
caso. 

Jornal online, celular, 
computador, internet e 
interação. 

L.P. Oralidade 
pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de 
aula 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 
interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Celular, internet e interação. 

1 aula HIST. As formas deorganização 
social e política: a noção 
deEstado 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de 
organização do poder político com vistas à 
compreensão da ideia de Estado e/ou de 
outras formas de ordenação social. 

Livro Ápis Interdisciplinar 
páginas 90 e 91, celular, 
internet, lápis, borracha, celular, 
internet, interação. 

2 aulas MAT. Problemas: multiplicação e 
divisão de números 

Habilidade:(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação e divisão com números naturais e com números 

Caderno, lápis, borracha, celular, 
internet e interação. 
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racionaiscuja 
representação decimal é 
finita por números naturais 

racionais cuja representação decimal é finita (com 
multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos. 

MAT. Problemas: multiplicação e 
divisão de números 
racionaiscuja 
representação decimal é 
finita por números naturais 

Habilidade:(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação e divisão com números naturais e com números 
racionais cuja representação decimal é finita (com 
multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos. 

Caderno, lápis, borracha, celular, 
internet e interação.  

Avaliação: a interação é realiza nas aulas de oralidade e conforme a necessidade de cada família, ocorrendo no horário e aula e fora do horário, pois os equipamentos 
utilizados pelos (as) alunos e alunas são também utilizados por seus responsáveis. 


